Z Á P I S č. 37
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 15.12.2015

pp. Vosyka, Bc. Červinka, ing. Král, Formánek, Hněvsa, Janečková
p. ing. Šebík, Kyndl
pp. Pátek

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 36
2/
zpráva STK
3/
zpráva TMK
4/
zpráva KR
5
zpráva DK
6/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 36:
36/2/ c dílčí úkol trvá – kontrola seznamu a kontaktů na rozhodčí v Hosysu
36/2/d viz. KR
36/3/c viz. zpráva TMK
36/5 úkol trvá
36/6/d viz. různé
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
a)
nedoručené zápisy z utkání žákovských kategorií se pokusí dohledat ve spolupráci se Stadionem
Nymburk p. Hněvsa

3/

Zpráva TMK:
a)
sekretář KVV ČSLH podal informace o přípravě U15 na ZODM a ostatních VTM na turnaje dne
16.1.2016. Pořadatelství turnaje VTM r.2002 – ZS Mladá Boleslav. Sekretář rozešle technické normy
k turnaji. Organizační výbor turnaje: předseda - Pavel Vosyka, STK - Ing. Jakub Král. Přípravné
utkání U15 bude sehráno na ZS Kladno dne 13.1.2016
b)
sekretář připraví vyúčtování nákladů na VTM za období září – prosinec 2015.
c)
sekretář rozešle na mládežnické kluby anketu o zájmu vrácení 9. tř. do kategorie SŽ. Výsledek ankety
bude zpracován pro potřeby KM ČSLH.

4/

Zpráva KR:
KVV bere na vědomí zprávu předsedy KR.

5/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK

6/

Různé:
a)

předseda KVV ČSLH předal poháry vítězům na Memoriálu M. Kotála v Rakovníku. Příspěvek na
ceny v odsouhlasené výši 4.500,- Kč byl poukázán na účet HC Rakovník

b)

KVV ČSLH souhlasí s odměnami pro trenéry VTM za období září – prosinec 2015 ve výši 3.000,Kč, doplatkem za soustředění do výše 1.000,- Kč a odměnou za účast na turnaji ve výši 1.000,- Kč
za stejné období. Odměna pro vedoucí družstev ve výši 1.500,- Kč + 1.500,- Kč za praní dresů.
Sekretář připraví smlouvy, finanční prostředky budou odeslány bankovním převodem do konce roku
2015.

c)

KVV ČSLH souhlasí s návrhem dotací pro OSLH dle připomínek předsedy KR KVV ČSLH.
Dotace bude zaslána na účet OS ČUS bankovním převodem do konce roku 2015. Informaci o
možnosti čerpání dotací předá předseda KR jednotlivým garantům při obsazování utkání na ZS a
bude též zaslána OS ČUS.

h)

KVV ČSLH bere na vědomí informace z průběhu meziokresního přeboru mužů, řízeného OSLH
Beroun

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 12.1.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

